
Estimado Cliente, 

 

A 
postados, que estamos, na 

inovação temos, ao seu dispor, 

n ovo s  a c ab ame n to s  q ue   

permitem   dotar    as    malhas   de 

propriedades acrescidas  relacionadas 

com   a   saúde,    o    bem    estar,   a  

 

 

protecção, a ecologia e até com as 

solicitações da vida quotidiana.  

Mais concretamente, os novos 

acabamentos  que disponibilizamos são 

os seguintes: 

  

Contactar o Departamento Téc-

nico através do telefone ou e-

mail helena@tinamar.pt  

Para mais informações: 

 
Aromaterapia, uma alter-

nativa milenar… 

 
Aromaterapia é talvez a 

mais conhecida das chama-

das medicinas alternativas. 

Pratica-se há mais de 4 mil 

anos, desde o antigo Egipto, 

altura em que era sobeja-

mente conhecida e praticada 

a então chamada "terapia 

dos aromas". Os egípcios 

estudaram e tornaram-se 

profundos conhecedores de 

todas as propriedades e 

técnicas de produção dos 

óleos essenciais, assim 

como da eficácia da sua 

aplicação terapêutica. Esses 

conhecimentos tem sido ao 

longo dos tempos devida-

mente aprofundados, inves-

tigados e aperfeiçoados de 

modo a aproveitar as essên-

cias naturais e respectivos 

aromas para promover o 

bem estar físico e emocio-

nal. Sem efeitos secundá-

rios, e de uma forma bem 

perfumada... 
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Hidrófilo 
  

Acabamento macio e suave 
Absorve a humidade do corpo provocando uma sensação 
de bem-estar. 
Permite a respirabilidade corporal 

  
Cool Touch 
  

Toque frio e suave. 
Sensação de maior conforto. 
Menor formação de pilling. 

Aromaterapia 
 

  
Rosa: Calmante, Refrescante 
Mentol: Energizante,Estimulante, Refrescante 
Morango: Calmante, Relaxante. 
Laranja:Sedativo, Calmante 
Limão:Energizante 
Eucalipto:Descongestionante , Cicatrizante 
Jasmim: Balanceador, Focalizador 
Lavanda:Calmante, Revigorante 

  
Vitamina E 
  

Acabamento suave que quando absorvido pela pele 
hidrata e regenera a pele danificada pela acção dos 
agentes externos. Acção de rejuvenescimento. 

  
Anticelulitico 
  

Estimulando a circulação sanguínea. 
Não é baseado em cafeína, dando firmeza á pele e tonifi-
cando-a. 

Antimicrobial 
Evitam o desenvolvimento de bactérias, evitando o 
desenvolvimento de maus cheiros, tornando os artigos 
assim acabados mais "frescos" durante mais tempo. 

Antimicrobial 
Antiácaro 

Para além de uma acção anti microbial, anti fungo tem 
acção antiácaro permitindo uma melhor qualidade de 
vida pessoas com sensibilidade alérgica, nomeadamente 
a rinites e asma 

Aloé   Vera 
Toque suave com propriedades hidratantes, cicatrizantes 
e calmantes 

Aloé Vera 
Microcapsulas 

Toque suave com propriedades hidratantes, cicatrizantes 
e calmantes. 
Estimula a circulação sanguínea. 

Aloé Vera 
Microcapsulas 
revestidas a Prata 

Toque suave com propriedades hidratantes, cicatrizantes 
e calmantes. 
Estimula a circulação sanguínea. 
Acção Bacteriostática 

Anti mosquito 
Soft 

Toque suave com acção anti mosquito anti traça 

Anti mosquito 
Anti Traça 

Toque suave com acção anti mosquito anti traça. Ideal 
para artigos contendo lã 

Serviços 
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